
Familieopvolging

Als ik het bedrijf binnen de familie 
wil houden, dan vraag ik een deskundige 
aan tafel.

Familieopvolging
Het Centrum voor Bedrijfsopvolging (CvB) kent het proces van bedrijfsopvolging binnen de 
familie als geen ander. Wij zijn uw deskundige partner: als adviseur, vertrouwenspersoon, 
waardebepaler en overnamebegeleider, met alle aandacht ook voor de menselijke kant.

Ratio en emotie 
U wilt uw onderneming overdragen aan de volgende generatie. Maar overname van uw bedrijf 
binnen de familie is niet louter een rationele kwestie. Emoties kunnen een grote rol spelen. Een 
deskundige en objectieve adviseur is onmisbaar in dit proces. Een objectieve adviseur is degene 
die altijd alle belanghebbenden - de ondernemer, de beoogde opvolger(s), familieleden en het 
management - bij het proces betrekt. En bovendien een goede vertrouwensbasis creëert, het 
proces transparant maakt en de overname grondig voorbereidt, waardoor het proces soepel en 
resultaatgericht verloopt. Deze ervaren adviseur vindt u bij het Centrum voor Bedrijfsopvolging.
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Belangen 
Als CvB staan wij voor onze opdrachtgever. Maar we verliezen de belangen van anderen zeker 
niet uit het oog: de onderneming, het personeel, maar ook de familie in brede zin. De belangen 
van alle betrokkenen komen idealiter op één lijn te liggen. Helder is in ieder geval dat de rollen 
en de verhoudingen van de oude en nieuwe generatie ten opzichte van elkaar veranderen. Ook 
het opstellen van een zogenaamd familiestatuut kan aan de orde komen.

Waardebepaling 
Bij bedrijfsoverdracht is er een waardebepaling nodig van uw bedrijf. Het CvB heeft de expertise 
in huis voor (complexe) waardebepalingen. Het opstellen van een waardeberekening levert 
belangrijke informatie op in het kader van opvolging binnen de familie, niet alleen voor de fiscus.

Financiering 
Het financiële aspect van een bedrijfsovername binnen de familie vereist alle aandacht. Wat kan 
de onderneming dragen zonder veel te risico’s? Welke financiële partij en/of bank is de beste 
en tegen welke condities? Welk bedrag moet de oude generatie nog in het bedrijf laten zitten 
om de nieuwe generatie een steuntje in de rug te geven? En onder welke condities dan? Hoe 
grondiger de voorbereiding, des te meer kans op een goede financiële afwikkeling.

Uw huidige adviseur(s) 
Uw accountant en andere huisadviseurs worden door het CvB bij het proces betrokken. Zij 
kennen immers de historie van de familie en van het bedrijf. Deze informatie is waardevol 
voor het ontwikkelen van het toekomstplan dat het CvB samen met u opstelt. Denk daarbij 
aan financiering en afbetaling, familieafspraken en de positie van u als de overdragende 
ondernemer.

Maak nu kennis met het CvB 
Een succesvolle bedrijfsopvolging binnen de familie vereist deskundigheid, openheid en 
wederzijds vertrouwen. De beste start is een goed en vrijblijvend gesprek met het CvB. Graag 
nodigen wij u daarvoor uit. Bel ons op 030-2740647 of stel uw vraag via contact@cvbinfo.nl
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